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88498441سرویس  شهرستان

حوریه ملكيسجاد مرسلي

سرپرست مديريت     كردستان
حف�ظ نبات��ات 
س�ازمان جهاد كش�اورزي كردس�تان با بيان 
اينكه همه ساله كش�اورزان كردستاني با 1۳۰ 
نوع افت مبارزه مي كنند گفت: در سال جاري 
نيز اي�ن اق�دام در ۶1۹ ه�زار و ۸۲۳ هكتار از 

اراضي استان انجام  شد. 
فريدون حامدي سرپرس��ت مديريت حفظ نباتات 
سازمان جهاد كشاورزي كردستان با اشاره به مبارزه 
با آفات در 619 هزارهكتار از مزارع كردستان گفت: 
اين ميزان مبارزه شامل 1۷۲ هزار و 616 هكتار عليه 
علف هاي ه��رز، ۲۴1 هزار و 11۳ هزار هكتار س��ن 
مادر، 19۳ هزار و ۵۴۴ هكتار پوره سن و 1۲ هزار و 
۵۵۰ هكتار مبارزه شيميايي با سر خرطومي يونجه 
اس��ت.  وي با بيان اينكه به صورت ميانگين آفات و 
بيماري هاي قادر به آسيب رس��اندن به حداقل ۳۰ 
درصد محصول مزارع است افزود: اين ميزان آسيب 

در آفات هايي مثل س��ن گندم و علف ه��اي هرز تا 
9۰ درصد نيز وجود دارد بنابراي��ن مبارزه با آفات و 
بيماري هاي يكي از برنامه هاي مه��م وزارت جهاد 
كشاورزي در س��طح باغات و مزارع است.  مديريت 

حفظ نباتات س��ازمان جهاد كش��اورزي كردستان 
ادامه داد: در سال جاري با وجود بيماري كرونا براي 
مبارزه با آفات و پيش اگاهي هاي كش��اورزان مراكز 
جهادكشاورزي با رعايت مسائل فاصله گذاري كماكان 

فعال بوده و در دوره ه��اي مختلف با صدور اطالعيه 
الزم با توجه به زمان، م��كان و مراحل هر محصول 
پيام هاي الزم به منظور پيشگيري از آفات به موقع 
به كشاورزان اعالم شد.  حامدي گفت: هم اكنون ۸1 
كلينيك مجاز عرضه سم در كردستان فعال هستند و 
بيشترين ميزان مبارزه با آفت ها در اراضي اين استان 
به علت گستردگي سطح كشت مربوط به گندم و جو 
است.  استان كردستان داراي ۲۸۲ هزار هكتار با يك 
ميليون و 6۰۰ هزار نفر جمعيت است كه تنوع آب 
و هوايي آن باعث ش��ده يكي از استان هاي موفق در 
حوزه كشاورزي باش��د.  هم اكنون اين استان داراي 
يك ميلي��ون و ۲۲۰ هزار هكتار اراضي كش��اورزي 
كه شامل ۸96 هزار و ۲۳۵ هكتار اراضي ديم حدود 
۸۸ درصد و 1۲1 هزار اراضي آبي حدود 1۲ درصد 
است.  كردستان داراي ۳ ميليون و 199 هزار رأس 
دام سبك و سنگين و 1۳ ميليون قطعه انواع طيور و 

116 هزار كندوي زنبور عسل است. 

مبارزه با آفات در۶۱۹ هزار هكتار از مزارع كردستان

ساخت قطعه پاياني 4 خطه شهركرد به بروجن آغاز شد 
فرمان���دار     چهار محال وبختياري 
بروجن از آغاز 
عمليات اجرايي احداث قطعه پاياني جاده 

شهركرد به بروجن خبرداد. 
مس��عود ملكي فرماندار بروجن با اش��اره به آغاز 
س��اخت قطعه پاياني چهار خطه ش��هركرد به 
بروجن گفت: طول جاده چهارخطه شهركرد به 
بروجن را 6۲ كيلومتر دانست و افزود: ۲/۳ كيلومتر 
از اين مسير بين شهرهاي سفيددشت تا فرادنبه 

همچنان دو طرفه است كه با اين اقدام عمليات اجرايي چهارخطه كردن اين مسير آغاز شد.  وي تصريح كرد: 
براساس نظريه كارشناسي، بيش از ۲۷ ميليارد ريال از سوي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 
كشور براي رفع معارض زمين هاي حاشيه اين جاده شامل هزينه عرصه و تأسيسات كشاورزي به مالكان و 
كشاورزان فرادنبه اي پرداخت شده است.  فرماندار بروجن يادآور شد: احداث اين طرح عمراني به يك هزار 
مترمكعب خاك ريزي، ۵۰ هزار مترمكعب اساس، هشت دهانه پل و ۳۰ هزار تن آسفالت نياز دارد.  ملكي گفت: 

مجموع اين اقدامات تا سه ماه آينده از سوي پيمانكار تكميل و اين جاده به طور كامل بهره برداري مي شود.

بازسازي مناطق زلزله زده »خنج« با وام بالعوض
معاون بازسازي و      فارس
مسكن روستايي 
بنياد مسكن استان فارس از بازسازي مناطق زلزله زده 
خنج با اعطاي تس�هيالت و وام بالع�وض خبرداد. 
فرج اهلل نصيري معاون بازسازي و مسكن روستايي 
بنياد مسكن اس��تان فارس در نشست شوراي 
مديريت بحران شهرستان خنج كه در خصوص 
رس��يدگي به امور زلزله زدگان روستاهاي توابع 
بخش محمله تشكيل ش��د از بازسازي مناطق 

زلزله زده خنج با اعطاي تسهيالت و وام بالعوض خبرداد و گفت: بنياد مسكن از ساعت هاي اوليه بروز حادثه 
زلزله در كنار مردم بوده است و كار ارزيابي واحدهاي خسارت ديده را انجام داده است.  وي افزود: قطعاً برخي 
ساختمان هاي قديمي كه جزو بافت فرسوده است نياز به بازسازي دارند. روستاي محمله در اين زمين لرزه 
متحمل خسارت شده است و بنياد مسكن با اعطاي تسهيالت و وام هاي بالعوض و همچنين زمينه سازي 
براي بازسازي و مرمت واحدهاي آسيب ديده در كنار مردم خواهد بود.  مختار عباسي فرماندار شهرستان 
خنج نيز در اين نشست گفت: در حال حاضر تيم ارزياب بنياد مسكن در نقاط روستايي در حال بررسي ميزان 

خسارت هستند و اين خسارت ها با اعطاي وام و تسهيالت جبران خواهد شد.

حركت متروی اصفهان با تزريق ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار
مع�اون رئيس     اصفهان
در  جمه�ور 
بازديد از پروژه متروي بهارستان- اصفهان 
با تزريق ۲۰۰ ميليارد تومان از منابع دولت به 
اين پ�روژه در س�ال جاري موافق�ت كرد. 
محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور در بازديد از پروژه 
متروي بهارستان- اصفهان با تزريق ۲۰۰ ميليارد 
تومان از منابع دولت به اين پروژه در سال جاري 

موافقت كرد و از استاندار اصفهان خواست كه اين پروژه تا پايان سال اجرايي مورد بهره برداري قرار گيرد.  
محمدرضا احمدي مديرعامل شركت عمران بهارستان در اين ارتباط گفت با تصويب كمك ۲۰۰ ميليارد 
توماني دولت به پروژه متروي بهارستان و تزريق ۲۰۰ ميليارد تومان ديگر از منابع شركت عمران به اين 
پروژه، تا پايان دولت دوازدهم شاهد بهره برداري و افتتاح پروژه متروي بهارستان - اصفهان خواهيم بود.  وي 
تأكيد كرد: حضور نوبخت و بازديد ايشان از اين پروژه و موافقت با كمك ۲۰۰ ميليارد توماني دولت به اين 
پروژه يكي از مهم ترين اتفاقات خوشايند در شهر بهارستان از زمان تأسيس اين شهر تاكنون بوده است. 

8۰ درصد درختان كرمانشاه »شناسنامه دار« شدند
مديرعام��ل     كرمانشاه
سازمان سيما، 
منظر و فضاي سبز ش�هرداري كرمانشاه از 
تهيه شناس�نامه ب�راي بي�ش از ۸۰ درصد 

درختان شهر خبر داد. 
فرامرز رحمتي زاده مديرعامل سازمان سيما، منظر 
و فضاي سبز شهرداري كرمانشاه با اشاره به اينكه 
۸۰ درصد درختان كرمانش��اه »شناسنامه دار« 
شده اند، گفت: فضاي سبز جزيي از هويت يك شهر 
است و در همين راستا و براي حفظ و حراست بيشتر از آن نياز است اطالعات جامع و كاملي از آن داشته باشيم.  
وي از تهيه شناسنامه براي فضاهاي سبز شهر كرمانشاه خبر داد و افزود: تعيين مساحت دقيق فضاهاي سبز 
شهري از جمله پارك ها و بلوارها و ثبت ويژگي هاي آنها جزيي از اين طرح است.  مديرعامل سازمان سيما، 
منظر و فضاي سبز شهرداري كرمانشاه ادامه داد: به نظر مي رسد تا يك ماه آينده شناسنامه كامل فضاهاي 
سبز شهر كرمانشاه تهيه شده و بطور دقيق بدانيم چه ميزان فضاي سبز و با چه ويژگي هايي داريم.  رحمتي زاده 
تصريح كرد: شناسنامه دار شدن درختان كمك مي كند تا در صورت قطع هر درخت به راحتي بتوان از طريق 

مراجع قضايي با فرد يا افراد متخلف برخورد كرد و اين كار به كاهش قطع درختان شهر منجر خواهد شد.

 امضای تفاهمنامه ميان كتابخانه هاي
 آستان قدس و دانشگاه اديان قم

س�ازمان كتابخانه هاي آستان      خراسان رضوي
قدس رضوي و دانشگاه اديان و 
مذاهب قم، در راس�تاي همكاري در امور آموزش�ي، پژوهشي و 
ارتباطات و امور بين الملل، تفاهمنامۀ همكاري مشترك امضا كردند. 
حجت االس��الم والمسلمين س��يدجالل حس��يني رئيس سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اس��ناد آس��تان قدس گفت: س��ازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي دومين تفاهمنامۀ 
خود را با دانشگاه اديان و مذاهب قم به صورت ويدئوكنفرانس به امضا 
رسيد.  وي افزود: اعطاي بورس تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي به 
صورت متقابل، همكاري در تدوين و ترجمه منابع و متون آموزشي و 
پژوهشي، همكاري در زمينه آموزش هاي تخصصي و مبادله طرح هاي 
تحقيقاتي و پژوهشي برخي از زمينه هاي اين همكاري است.  رئيس 
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس اعالم كرد: اين 
س��ازمان در اقدامي منحصربه فرد بالغ بر ۲۰هزار نسخه خطي را در 

پايگاه كتابخانه ديجيتاِل خود قرار داده است. 

 اختصاص 93 ميليارد تومان براي 
جبران خسارت سيل در روستاهاي گلستان 

مدي�ركل ام�ور روس�تايي و      گلستان
شوراهاي استانداري گلستان از 
اختصاص ۹۳ ميليارد تومان براي جبران خس�ارت سيل در 

روستاها ي اين استان خبرداد.  
علي نصيبي مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري گلستان 
در حاش��يه بازديد از روند اج��راي برخي از پروژه ه��اي عمراني در 
روستاهاي اين شهرستان گفت: ۵۰ ميليارد تومان براي بازسازي 
خسارت هاي سيل در روستاها در اختيار بنياد مسكن قرار گرفت و در 
مجموع 9۳ ميليارد تومان براي جبران خسارت سيل در روستاهاي 
اس��تان گلس��تان اختصاص يافت.  وي افزود: در بحث تسهيالت 
اشتغال روستايي كه استان گلستان رتبه برتر در اين زمينه را كسب 
كرد؛ ۵هزار و ۸9۲ طرح توانس��تند ۴۴۴ ميليارد تومان تسهيالت 
اش��تغالزايي ارزان قيمت دريافت كردند.  به گفت��ه مديركل امور 
روستايي و شوراهاي استانداري گلستان با بهره برداري از اين طرح ها 

براي افزون بر ۸ هزار نفر در روستاهاي استان شغل ايجاد مي شود.

 رونمايي ونقد كتاب 
»زندگي و زيارت امام رضا)ع(« در قم 

همزمان با دهه كرامت، آئين رونمايي     قم
و نقد كتاب »زندگ�ي و زيارت امام 
رضا)ع(« در قالب سلسه نشست كتاب آنالين در قم برگزار مي شود. 
س��جاد عمراني سرپرس��ت كتابخانه هاي عمومي قم گفت: اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي اس��تان در نظر دارد همزمان با ايام دهه كرامت 
پنجمين سلس��له نشس��ت »كتاب آنالين« را با رونمايي ونقد كتاب 
»زندگي و زيارت امام رضا)ع(« در قم برگزار كند.  وي افزود: پنجمين 
نشست »كتاب آنالين« به مناس��بت زادروز فرخنده امام رضا)ع( در 
قالب نشست كتاب آنالين و با رونمايي و نقد كتاب »زندگي و زيارت 
امام رضا)س(« روز دوشنبه 9 تيرماه ساعت 11 صبح به صورت زنده از 
صفحه اينستاگرام qompl1. i اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان 
پخش مي شود.  سرپرست اداره  كل كتابخانه هاي عمومي قم ادامه داد: 
اين نشست از سوي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان قم و با همكاري 
انتش��ارات كتابك و با حضور حجت االسالم س��يد محمد مهاجراني 

نويسنده كتاب و محمود پور وهاب به عنوان منتقد برگزار مي شود.

 ۶۴ واگن باري و مسافري در اراك
 توليد شد

صدور مجوز فعاليت ۱۳۰ واحد توليدي ماسك 
در آذربايجان شرقي

۶۴ واگن ب�اري و     مركزي
مس�افري امسال 
در واگن پارس اراك توليد و از س�وي ش�ركت هاي 
بهره بردار در خطوط ريلي كشور به كار گرفته شدند. 
محمدرضا مختاري مديرعامل شركت واگن پارس 
اراك گفت: 6۰ دستگاه از واگن هاي توليد شده در 
شركت واگن پارس اراك، باري و چهار دستگاه ديگر 
نيز مسافري هستند كه همه آنها به شركت هاي 
بهره بردار تحويل شده است.  وي قيمت تمام شده 
هر واگن باري را از 6 ميليارد و ۵۰۰ تا 1۲ ميليارد 
ريال عنوان كرد و افزود: قيمت واگن هاي مسافري 
چيني بيش از ۸۳۰ هزار يورو است اما همين نوع 
واگن با كيفيتي بيشتر با قيمت ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار 
يورو در واگن پارس اراك توليد مي شود.  مديرعامل 
شركت واگن پارس اراك تصريح كرد: توليد 6۰۰ 
دس��تگاه انواع واگن باري و مس��افري امسال در 
ش��ركت واگن پارس اراك هدف گذاري شد كه با 
توجه به نام گذاري سال با عنوان »جهش توليد« 
از سوي مقام معظم رهبري و حساسيت اين واحد 
توليدي در تحقق منويات معظم له، برنامه توليد 
۷۵۰ دستگاه واگن در اين واحد توليدي در دستور 

كار قرار گرفت.  مختاري افزود: شيوع ويروس كرونا 
و محدوديت هاي ناش��ي از آن باعث شد تا دو ماه 
نخست امسال از دست برود اما اين واحد توليدي 
با تالش مضاعف و كار جهادي آماده نقش آفريني 
در تحقق منويات مقام معظم رهبري است.  وي 
شرايط شركت هاي بهره بردار واگن هاي مسافري 
و باري را نامطلوب ارزيابي كرد و گفت: مشكالت 
اقتصادي و افزايش بي رويه قيم��ت مواد اوليه در 
سال هاي اخير توان مالي شركت هاي بهره بردار 
را به ش��دت كاهش داده و در ص��ورت پرداخت 
نكردن تسهيالت با نرخ بهره مناسب امكان خريد 
واگن از س��وي آنها وجود ندارد، بنابراين با توجه 
به فرسودگي ناوگان ريلي كش��ور و نياز جدي به 
نوسازي آن، دولت بايد در اين خصوص تدابيري 
بينديشد.  مديرعامل ش��ركت  واگن پارس اراك 
بيان كرد: قطعات و مواد اوليه مورد نياز توليد واگن 
نسبت به سال گذش��ته حدود۵۰ درصد افزايش 
يافته و بسياري از قطعه س��ازان به دليل افزايش 
نرخ ارز، از فروش قطعات ب��ه واگن پارس و ديگر 
توليدكنندگان خودداري مي كنند كه اين مشكل 

بايد از سوي مسئوالن مرتفع شود. 

در هفته ه�اي     آذربايجان شرقي
مج�وز  اخي�ر 
فعاليت تعداد 1۳۰ واحد توليدي ماسك در 
استان آذربايجان ش�رقي صادر شده است. 
محب��وب نعمتي مع��اون غ��ذا و داروي رئيس 
دانش��گاه علوم پزش��كي آذربايجان ش��رقي با 
اش��اره به صدور مجوز براي فعاليت 1۳۰ واحد 
توليدي ماسك در اين استان گفت: اين مجوزها 
از سوي دانشگاه علوم پزشكي با رعايت تمامي 
موازين بهداش��تي و س��المت صادر شده است 
و در تمامي اين واحدها ماس��ك هاي سه اليه 
جراحي و اس��تاندارد توليد و به ب��ازار مصرف 
عرض��ه مي ش��ود.  وي ظرفيت تولي��د كنوني 
ماس��ك در آذربايجان ش��رقي را روزانه تا ۵۰۰ 
هزار عدد اعالم كرد و افزود: اين در حالي است 
كه در روزهاي اوليه ش��يوع ويروس كرونا اين 
آمار تنها ۵ ه��زار عدد بود ك��ه آن نيز در مركز 
رشد دانشگاه علوم پزشكي تبريز توليد مي شد.  
معاون غذا و داروي رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
آذربايجان ش��رقي با بيان اينكه در حال حاضر 
حتي در سوپر ماركت ها و فروشگاه هاي مختلف 

نيز ماسك به وفور يافت مي شود، گفت: با توجه 
به اينكه تأمين مواد اوليه بخش مهمي از فرآيند 
توليد ماسك اس��ت، هم اكنون ظرفيت توليد 
روزانه ماسك در استان ۲۰۰ هزار عدد است كه 
در صورت تأمين مواد اوليه اين عدد تا ۵۰۰ هزار 
عدد ماس��ك افزايش مي يابد.  نعمتي ظرفيت 
توليد ماسك هاي N95 در روزهاي اول شيوع 
ويروس كرونا در آذربايجان شرقي را صفر اعالم 
و با بيان اينكه اين نوع ماس��ك ها وارداتي بود، 
يادآور شد: تأمين اين ماسك جزو سخت ترين 
كارها در حوزه معاونت غذا و داروي علوم پزشكي 
بود كه ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده هم اكنون 
تعداد ۳۰۰ هزار ماسك N95 كه مجوز سازمان 
غذا و دارو و سازمان انرژي اتمي را دارد در استان 
توليد ش��ده و حتي توان صادرات��ي نيز داريم.  
وي با اش��اره به اينكه در حال حاض��ر در تمام 
داروخانه هاي آذربايجان شرقي ماسك، محلول 
ضدعفوني كننده و دستكش نايلوني وجود دارد، 
افزود: در اين رابطه هيچ گونه مشكلي در استان 
نداريم و تمامي اين اقالم به صورت عادالنه در 

داروخانه ها توزيع شده است.

 مهاجرت معكوس 
در گرو توانمند سازي روستاها

با اينكه مهاجرت روستاييان به شهرها از حدود يك قرن پيش در 
ايران آغاز ش�ده و با افزايش جمعيت شهرنش�ين و به خاطر عدم 
وجود امكانات مناس�ب، محله هاي حاشيه نش�يني و فقر افزايش 
يافته اس�ت اما طي س�ال هاي اخير موضوع مهاجرت معكوس در 
حال وقوع است كه پديده نوظهوري به ش�مار مي آيد. اتفاقي كه 
مي تواند به مرور به عنوان يك جريان تأثيرگذار بر جامعه روستايي 
تبديل ش�ود.  هر چند معاون توسعه روس�تايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري با اشاره به افزايش مهاجرت معكوس به روستاها، 
معتقد است كه وضعيت جمعيت روستاها بهتر شده است، اما نبايد 
فراموش كرد، همانطور كه مهاجرت از روستا به شهر تبعات جبران 
ناپذيري به همراه دارد، اگر علل بازگشت شهرنشينان به روستاها 
و نيازهاي آنان براي ماندگاري در روستاها مورد بررسي قرار نگيرد 
به مراتب معضالت و مشكالت بيش�تري به همراه خواهد داشت. 

    
در حال حاضر بي��ش از ۷۰ درصد جمعيت ايران در ش��هرها زندگي 
مي كنند.  اين ارقام اصاًل آمار مناسبي نيست. چون مسير آباداني شهرها 
از روستاها مي گذرد و اگر روستاها زنده نباشند، شهرها نيز نمي توانند 

به خوبي مسير توسعه و آباداني را طي كنند. 
مهاجراني كه طي يك قرن اخير خانه و كاشانه پدري خود را در روستاها 
ترك كرده و اكثر آنها بدون هيچ برنامه مشخصي راهي شهرها شدند چه 
در مبدأ و چه مقصد، مسائل و مشكالتي را به وجود آورند كه هم گريبان 
خودش��ان را گرفته و هم گريبان شهر نش��ينان را بروز نابساماني هاي 
متعدد ناشي از فشار بر منابع و امكانات محدود جوامع شهري، بيكاري و 
كم كاري، كمبود فضاي زيستي و آموزشي، آلودگي هوا و محيط زيست، 
به وجود آمدن مش��اغل كاذب و بزه كاري و ناهنجاري هاي اجتماعي، 
سالخوردگي و زنانه شدن نيروي كار كشاورزي در روستاها فقط بخشي 
از نتايج مهاجرت است.  اما وقتي از مهاجرت معكوس صحبت به ميان 
مي آيد، نبايد فراموش كرد كه اين اتفاق هم نيازمند زيرس��اخت هايي 

است تا مثل مهاجرت، مبدأ و مقصد را دچار مشكل نكند. 
در مهاجرت معكوس، عواملي چون سطح توسعه در روستاها، شرايط 
زندگي ش��هري، ميزان درآمد مهاجران و تعلّق قومي و محلّي براي به 
نتيجه رسيدن اين بازگشت مؤثر است.  اما امروز و با توجه به مشكالت 
شديد اقتصادي، اكثر مس��ئوالن هر بازگش��تي را به عنوان مهاجرت 
معكوس در نظر گرفته و شادكام از اينكه جمعيت شهرها كم مي شود، 

هرگز از وضعيت آينده روستاها حرفي نمي زنند. 
  مسئوالن از آرزوهاي شان مي گويند

بي شك اشتغال، پايه و اساس توسعه به شمار مي آيد و روستاها هم از 
اين امر مستثني نيستند. اما با توجه به اينكه اشتغال روستايي تعريفي 
جداي از اشتغال هاي ديگر دارد، بنابراين با بي توجهي به منطقه و اقليم، 
شغل هاي بومي و آبا و اجدادي و همچنين حضور زنان در كنار مردان، 
نمي توان از اش��تغال صحبت كرد.  به همين دليل اس��ت كه به ندرت 
مسئوالن پشت ميزنشين شهري توانسته اند طرحي جامع و كارآمد در 

زمينه ايجاد اشتغال براي روستاها آماده كنند. 
روز گذش��ته كه معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم رياست 
جمهوري به ايالم سفر كرده بود با بيان اينكه استفاده از صندوق هاي 
خرد كارآفريني بسيار مورد تأكيد معاونت توسعه روستايي است، گفت: 
»تخصيص و جذب اعتبارات طرح اشتغال روستايي مي تواند بيكاري 

روستاييان را كاهش دهد.«
محمد اميد با اشاره به اينكه عالوه بر زيرساخت هاي عمراني روستاها 
بايد به زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنها نيز توجه شود، 
افزود: »براساس آمارهايي كه امروز در دست است شرايط روستاهاي 
كشور با گذشته قابل مقايسه نيست. آمارها و بررسي هاي اوليه از اجراي 
طرح اشتغال روستايي نشان مي دهد كه مهاجرت معكوس شكل گرفته 

و وضعيت جمعيتي روستاها در كشور بهتر از گذشته شده است.«
شايد معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري در 
مورد بهتر ش��دن وضعيت روس��تاها از نظر جمعيتي درس��ت بگويد، 
اما نبايد فراموش كرد كه مهاجران به سمت روس��تاها دوباره نيازمند 
بهداشت و درمان و ش��غل و امكانات ديگر هستند. بخصوص اينكه اين 
افراد داشته هاي شهرها را هم تجربه كرده اند و حاال نمي توان به راحتي 
آنها را راضي نگه داشت.  متأسفانه اكثر مسئوالن به جاي اينكه در مورد 
اقدامات انجام شده و كارهاي به نتيجه رسيده خودشان حرف بزنند از 
آرزوهاي شان مي گويند. روياي اگر اعتبارت برسد و اگر در راه اشتغالزايي 
صرف شد و اگر زيرساخت هاي فرهنگي و ورزشي و آموزشي و بهداشتي 
مهيا شوند و هزاران اگر ديگر كه اگر عملي شوند، حتماً وضعيت روستاها 
دگرگون مي ش��ود و مي توان به مهاجرت هاي معك��وِس بدون عواقب 
دلخوش كرد.  براي آغاز بازگش��ت مجدد مهاجران به وطن اصلي خود 
بايد به ابتدا به توسعه روستاها پرداخت كه در كمال تأسف امروز بسياري 
از روستاهاي كشور از امكانات خوبي برخوردار نيستند. مهاجرت معكوس 

تنها با توانمندسازي و توسعه روستايي امكانپذير خواهد بود و بس.

 بيمارستان هاي بوشهر
 ديگر جاي پذيرش ندارند

هرمزگان و آزمون ۲ هفته پرخطر كرونايي
كرون�ا بي�داد مي كن�د و در ميان هش�دارهاي بي اثر مس�ئوالن، 
مردم بي تفاوت ب�ه وضعيت قرمز و بي توجه به نكات بهداش�تي با 
رفتارهاي پرخطر خود به شيوع هر چه بيش�تر اين ويروس دامن 
مي زنند.  با برداش�ته ش�دن تمام محدويت ها از طرف دولت، اين 
فكر در جامعه جاري شده كه اگر مشكلي بود حداقل برخي اماكن 
كه هيچ ضرورتي براي بازگشايي ندارند، بسته مي ماندند.  اما روز 
گذشته فيلمي از عباس صبوري رئيس شوراي شهر اهرم در استان 
بوشهر در فضاي مجازي منتشر ش�د كه از گريه و التماس هاي وي 
مي شد به وجود فاجعه اي عميق پي برد.  حاال در برخي نقاط كشور 
بيمارستان ها ديگر ظرفيت پذيرش ندارند و به گفته رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي هرمزگان »اگر اعالم مي شود بازار باز است به معناي 
الزام خروج از خانه نيست« و استاندار گلستان هم از شديدتر شدن 
محدوديت در شهرس�تان هاي قرمز اين اس�تان خبر داده است. 

    
با اينكه در م��ورد كرونا و نحوه عملك��رد آن و ميزان ش��يوع و قرباني 
گرفتنش همه آگاهي كامل دارن��د، ولي بي تفاوتي جامع��ه ايراني از 
مسئوالن تا ش��هروندانش به اين بيماري، موجب شده در شرايطي كه 
اكثر كشورها با اعالم وضعيت سفيد زندگي آرام اما محتاط شان را از سر 
گرفته اند، اما در ايران هر روز دوباره بر تعداد استان هاي آلوده و مناطق 
قرمز كرونايي افزوده شود.  متأس��فانه وضعيت بحراني در برخي نقاط 

باعث شده تا اخبار ناگواري به گوش برسد.  
روز گذشته بود كه فيلم كوتاهي از رئيس شوراي شهر اهرم در استان 
بوشهر در فضاي مجازي منتشر شد.  در اين فيلم عباس صبوري با گريه 
و التماس از ش��رايط حاكم بر اين منطقه صحبت مي كند و مي گويد: 
»بيمارستان ها ديگر جا ندارند، وضعيت وخيمي شده، هرچه التماس 

مي كنيم كسي توجه نمي كند.«
وي با تأكيد بر اينكه بيمارستان هاي معين جهت پذيرش كرونايي ها 
پر شده اند، ادامه مي دهد: »بسياري از جوانان مبتال شده اند و التماس 
مي كنيم ماسك بزنيد و به قرآن قسم مي دهيم كه مردم اجتماع نكنيد، 
بيرون نرويد، به قبرستان نرويد.« خبر هاي تأييد نشده اي هم حكايت 
از ابتالي نيمي از كادر درماني بيمارستان هاي بوشهر به كرونا دارند و 
مي توان گفت اين استان هم در كنار خوزستان و هرمزگان در حال ورود 

به يك فاجعه است. 
   درخواست از شهروندان براي كمك به كادر درمان 

در هرمزگان ۲۸۰ نفر از كادر درمان به ويروس كرونا مبتال شده اند و به 
گفته مسئوالن بهداشت و درمانش دو هفته پرخطر در راه است. 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با تأكيد بر پرخطر بودن ويروس 
كرونا در اين استان طي دو هفته آينده گفته: »اينكه اگر اعالم مي شود 

بازار باز است به معناي الزام خروج از خانه نيست.«
دكتر حسين فرش��يدي در خصوص انتظار برخي از فعاالن اجتماعي 
در فضاي مجازي مبني برمحدودسازي فعاليت ها در استان به واسطه 
وضعيت قرمز كرونا، افزود: »بخشي از اين قضيه به عهده ماست و بخشي 
از آن از عهده ما خارج و نمي توانيم اقدامي انجام دهيم.«  وي با اشاره 
به اينكه اكنون ۵۳۰ بيمار مبتال به كرونا در بيمارس��تان هاي اس��تان 
بستري اند، تصريح كرد: »از اين شمار ۷6 نفر در بخش مراقبت هاي ويژه 

)آي. سي. يو( بستري هستند كه ۲۸ نفر از آنها بدحال هستند.« 
به گفته اين مس��ئول تاكنون ۲۸۰ نفر از كادر درمان در هرمزگان به 
ويروس كرونا مبتال شدند كه حدود نيمي از آنها پس از بهبودي كامل 
به محل كار خود بازگشته اند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 
با اشاره به اينكه در خدمات بيمارس��تان دچار كمبود نيرو هستيم از 
شهروندان خواست هركس كه مي تواند براي كمك به كادر درماني به 
بيمارستان ها مراجعه كنند، زيرا اين هفته و هفته آينده، هفته هاي پر 

خطر ويروس كرونا در هرمزگان است. 
   محدوديت هاي شديدتر در گلستان

در استان گلستان اعالم شده براي شهرستان هاي قرمز محدوديت هاي 
شديدي اعمال مي شود.  استاندار گلستان كه براي بازديد به بيمارستان 
1۲ دي شهرس��تان گنبدكاووس رفته بود، گفت: »پيك اول بيماري 
كرونا بيشتر مبتاليان در شهرستان گرگان و شهرهاي غرب استان بودند 
و اكنون به دليل عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در شرق استان و 

گنبدكاووس با وضعيت بدتري مواجه هستيم.«
هادي حق شناس با بيان اينكه به رغم ميل باطني در شهرستان هايي 
كه وضعيت قرمز دارند در ص��ورت ادامه اين روند بايد محدوديت هاي 
شديدتري در راستاي حفظ سالمتي ش��هروندان اعمال كنيم، ادامه 
داد: »روزهاي گذش��ته عدد مطل��ق ابتال به كرونا در اس��تان به ۸۰ تا 
9۰ نفر رسيده كه اين ميزان در اسفندماه س��ه برابر در استان بوده، با 
اين تفاوت كه مبتاليان اس��فندماه در كل استان بوده و امروز در شرق 
گلستان با آن مواجه هس��تيم.« وي تأكيد كرد: »براي تأمين نيروي 
انساني بيمارستان ها هيچ محدوديتي براي جذب پرستار و در صورت 
نياز نيروي خدماتي نداريم و لوازم شخصي كادر درماني ماسك، گان و 

دستكش تأمين خواهد شد.«

 رهاسازي يك ميليون قطعه بچه ماهي بومي
 در رودخانه نيسان

مديركل شيالت خوزستان با اشاره به     خوزستان
اجراي طرح ترويجي جلب مشاركت هاي 
مردمي در بازسازي ذخاير آبزيان در تاالب هورالعظيم، از رهاسازي 
بيش از يك ميليون قطعه بچه ماهي بومي در رودخانه نيسان خبر داد. 
فتح اهلل ابوعلي مديركل شيالت خوزستان گفت: طرح ترويجي جلب 
مشاركت هاي مردمي در بازس��ازي ذخاير آبزيان تاالب هورالعظيم با 
همكاري اداره كل شيالت خوزستان و پژوهشكده آبزي پروري آب هاي 
جنوبي كشور و همكاري مديريت و ترويج جهاد كشاورزي، در رودخانه 
نيسان شهر رفيع به عنوان ورودي تاالب هورالعظيم، اجرايي شده است.  
وي افزود: در اين طرح، يك ميليون و 1۰۰ هزار قطعه بچه ماهي بومي 
شامل بني، گطان و برزم در رودخانه نيسان شهر رفيع كه ورودي تاالب 

هورالعظيم است، رهاسازي شده است.  
مديركل شيالت خوزستان تصريح كرد: عمليات رهاسازي  بچه ماهيان 
بومي به منظور حفظ ذخاير آبزيان و افزايش توليد در منابع آبي انجام 
مي شود و اش��تغالزايي مردم بومي منطقه را نيز به دنبال دارد.  ابوعلي 
گفت: از ابتداي خردادماه تاكنون 9۵۰ هزار قطعه بچه ماهي در تاالب 
هورالعظيم رهاسازي شده است و اكنون و با رهاسازي اين يك ميليون 
و 1۰۰ هزار قطعه بچه ماهي، مجموع رهاسازي در تاالب هورالعظيم به 

۲ ميليون و ۵۰ هزار قطعه رسيده است. 

 تشكيل مجمع خيرين مركز فرهنگي 
و موزه دفاع مقدس در مازندران

مدي�ركل حف�ظ آث�ار دف�اع مقدس     مازندران
مازن�دران از تش�كيل مجمع خيرين 
مركز فرهنگ�ي و م�وزه دفاع مق�دس در اين اس�تان خب�ر داد. 
سردار عبداهلل ملكي مديركل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران در جلسه 
مجمع خيرين مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس مازندران گفت: مركز 
فرهنگي و موزه دفاع مقدس در زميني به وسعت 6۰ هكتار در حاشيه 
رودخانه تجن در سه فاز در حال ساخت است.  وي از اين مركز به عنوان 
بزرگترين مركز فرهنگي دفاع مقدس كشور ياد كرد و با بيان اينكه نسل 
امروز نيازمند دريافت حقايق جنگ و دفاع مقدس اس��ت، از برگزاري 
راهيان نور دانش آموزي و دانشجويي و برگزاري دوره هاي آمادگي دفاعي 
در اين مركز خبر داد.  مديركل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با بيان 
اينكه كلنگ مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس با حضور آيت اهلل طبرسي 
نماينده فقيد ولي فقيه در مازندران در سال ۸۷ به زمين زده شد، ادامه 
داد: كتاب تاريخ شفاهي اين عالم آماده چاپ است كه به زودي به چاپ 
مي رسد.  ملكي از تش��كيل مجمع خيرين مركز فرهنگي و موزه دفاع 
مقدس مازندران خبر داد و گفت: اساسنامه آن تهيه شده است و هيئت 
مؤسس آن انتخاب شدند تا به صورت قانونمند كارها را پيش ببريم.  وي 
از خيرين استان مازندران به عنوان ظرفيت هاي بزرگ در حوزه ساخت 
مركز فرهنگي و موزه دفاع مقدس ياد كرد و با بيان اينكه در حال حاضر 
خيرين بازنشسته سپاه شناسايي و اعالم آمادگي كردند، تصريح كرد: با 
تشكيل هيئت مؤسس اين مجمع انتظار داريم شمار خيرين را به سقف 

قابل توجهي برسانيم و از ظرفيت عظيم مردم نيز بهره بگيريم.


